
Edson Neris donaco!

Faŝistoj ne forpasos!

La tago 02.06.2000 estis markita per
abomeninda epizodo en la Respubliko Placo, la
centro de Sãaŭ Paulo: la brutala murdo de la
hundo traktilo Edson Neris tra grupo
"skinhead Carecas ABC '', batita lin al morto
fare piedbatoj kaj angla punĉo batoj. La murdo
estis motivita de Edson simple esti piediranta
manon mane kun lia partnero Dario, kiu
ankaŭ estis venkita sed sukcesis eskapi vivaj.
Lia morto gajnis grandan nacian kaj
internacian efikon, ekfunkciigante larĝan
diskuton sur la rajtoj de gajaj, lesbaj,
ambaŭseksemaj kaj trans tiun supozitan 'libera
socio, de multaj aktivismaj grupoj pri homaj
rajtoj .

La anarki-punko SP Movado (MAP-SP)
organizis ekde la februaro Kontraŭfaŝisma,
jara okazaĵo kiu laŭgrade igis la Tago
Kontraŭfaŝisma, kun aktivecoj dum la monato
de februaro kun manifestacioj, filmetoj
spektakloj, prelegoj, debatoj, muzikaj okazaĵoj,
strato collages, pamfletoj denuncante kaj
luktante subpremo kaj antaŭjuĝo ĉiaspeca,

kune kun pluraj aliaj grupoj, kolektivoj, sociaj
movadoj, kulturaj kaj politikaj kaj aliaj sektoroj
de socio. Tio estas la deksesa jaro de Star Trek,
denove rememorante tiuj kaj aliaj mortigoj
efektivigitaj de grupoj de faŝisma-nazia
skinheads en la urbo.

Edson morto ne estis la unua nek la lasta:
murdoj, sturmoj de diversaj tipoj, ĉiutagaj
situacioj en diversaj medioj estis ripetita tagon
post tago, motivita de rasismo, homo-malamo al
lesbaninoj-bi-trans-fobio, seksismo, ksenofobio
kaj maltoleremo kontraŭ personoj, kiuj ne
konvenas la rekte-patriarka-blanka-elitisma
domina padrono. Sed preter la agoj de organizita
perfortaj grupoj kiel la menciita nazia-faŝismaj
skinheads, oni devas memori ĉiuj kazoj de
perforto kaj policaj kaj instituciaj rasismo, kiuj
efektivigi veran genocidon de la nigra loĝantaro
kaj ekstercentra; faŝisma karaktero de politikoj
ĉeestanta en netoleremaj voĉojn de deputitoj,
konsilantoj kaj cxiuj profesiaj politikistoj
ŝtatofico kaj komando; la multnombraj situacioj
de diskriminacio suferita en medioj kiel lernejoj,
laborejoj, restoracioj, butikoj, kaj multaj lokoj; la
ĉiutaga kazoj de seksa perforto kaj fizika /
psikologia misuzo kontraŭ virinoj en ĉiuj
imageblaj situacioj; la murdoj de homoj strato



loĝantoj; oftaj premis trans popolo; ksenofobio, ekspluatado kaj perforto kontraŭ migrantaj kaj
enmigrintaj personoj; lastatempaj dekstra provoj por elirigi maskita faŝisma diskurso de "batalado
korupto", kaj tiel plu.

Ekzistas multnombraj frentes de lukto por kontraŭbatali ĉiujn! Ni devas batali la agado de
tiuj grupoj kaj denunci la ago de la Ŝtato, polico, partiaj institucioj, ktp kaj ni povas fari tion
diversmaniere! Sed estas ankaŭ necese rekonsideri niajn proprajn agojn, kutimoj, ŝercoj kaj ludoj,
formoj de agado kun aliaj, kaj ĉiutagaj malkonstrui ajnan spuron de rasismo, seksismo, homofobio,
lesbophobia, transphobia kaj ksenofobio - kiu ofte reproduktita sen ke eĉ se ekkonu! Unio kontraŭ
la Faŝismo!

La lukto kontraŭ la faŝismo estas la lukto por la libereco!
(La Anarko-Punko Movado Originala - http://anarcopunk.org)



Ideologia bazo de socia

anarkiismo, organizinto

kaj revolucia

Internacia Kongreso de Anarkiistaj Federacioj
konfirmante la historia pozicio de la organizita
anarkiisma movado, prenita en Saint-Imier Konferenco
kaj la rezolucioj de Kongreso Kararo en 1968,
konsiderante la kontribuoj de la federacioj kaj
anarkiisma grupoj asociitaj kun I.F.A. konsideru, post
studi la ideologiaj bazoj, taktikoj kaj organizo establita de
nia teoria personoj (Bakunin, Kropotkin, Malatesta,
Rocker kaj aliaj) historie konfirmita de la travivaĵoj de la
socia kaj revolucia luktoj de la popoloj kaj laboranta
popolo, precipe la Pariza Komunumo , la rusa Revolucio
kaj la hispana Revolucio, estas validaj kaj nuna.
Tiuj principoj estas:
-Negacio de ĉiu aŭtoritato kaj ĉiu klaso de povo;
-Negacio hierarkio;
-Negacio juraj leĝoj;
-Libereco, Egaleco, solidareco, socia justeco, libera
interkonsento, libera entrepreno, ateismo, anti-
militarismo, internaciismo, malcentralizo, aŭtonomeco,
federismo, memmastrumado kaj liberecana komunismo.
La neado de la aŭtoritato kaj la tuta potenco klaso estas
la esenca principo kaj la karakteriza simbolo de
anarkiismo kaj la anarkiisma movado. La aliaj
liberecanaj principoj rezulti de ĉi neo de aŭtoritato kaj
potenco.
La potenco prenas tri distingaj formoj en hodiaŭa socio:
ekonomia -Potenco reprezentita de posedaĵo kaj kapitalo.
politika potenco esprimita de la ŝtato, politikaj partioj kaj
premgrupoj.
-Spiritaj potenco kaj moralaj ekzercita fare religioj kaj
preĝejoj, same por ĉiuj korpoj kaj trejnado iloj, edukado,
instruado, gvidado kaj spirita regado, kultura kaj morala.
La povo, ĉiuj formoj de energio, tradukas la ekspluatadon
de homoj fare de homoj kaj la subpremado de unu estaĵo
de alia estaĵo, subpremo kaj superregado materialo,
spiritan, moralan kaj fizikan ankaŭ. Tiuj tri formoj de
energio estas organike kunligitaj kaj la privilegioj kiuj
determinas ilian ekziston kaj kiu, siavice, estas derivitaj.
Por tio la socia kaj revolucia sinteno de anarkiismo estas
esprimita de neredukteblaj batalado ĉiuj privilegio
egaleco, garantiita de socia proprieto de la naturaj kaj la

rimedoj de produktado rimedoj, transporto, interŝanĝo
kaj kundivido de produktoj, fruktoj de laboro kolektiva,
la memmastrumado de socia, politika, ekonomia kaj
kultura.
Libereco, esenca kondiĉo por la normala funkciado de la
tuta socia kaj sana korpo; certigante forton por kuniĝo
solidareco kaj socia justeco: nur principojn de vera
moralo, determinante la strukturo vere farebla estonteco
libera socio.
La principoj de anarkiismo ne ŝanĝas, ili diras ke
anarkiismo nekongrua kun marksismo, se ĉi dogma aŭ
ne, demandis la logika ĉeno de penso kiu dividante teorio
kaj praktiko kondukas al la agnosko de ŝtata potenco, tiel
kiel ĉiuj teorioj aŭtoritata reprezentitaj en la liberala
vojo, tiuj bazaj principoj de anarkiismo reasertis rekoni
la eblon de nova anarkiisma analizo, sekvante la
nuntempa soci-ekonomiaj kondiĉoj.
Tiu analizo, dizajnita kiel anarkiisman kritikon anstataŭ
anarkiismo kritiko eblas enmarcada en la sekvanta ne-
ĝisfunda tablo: malsama analitiko de la deknaŭa
jarcento, taksanta la nuna funkcio de la ŝtato, la
komponado kaj la rilatoj inter la klasoj, la evoluo de
scienco kaj lia popularización , la lasta funkcio en
fortigado dispono, la uzo de la amaskomunikiloj fare de
la ŝtato kaj politikaj partioj, cele al alternativaj manieroj
turni ĉiutaga vivo.
La agado, konstruo kaj harmonia funkciado de la socio,
povas esti nur la laboro de homoj rekte implikitaj, estas
kio estas, individuoj, kiuj, pro sia socia situacio aŭ
ideologiaj motivoj, ili estas solidaraj kun la laborista
klaso.
Elektante la rimedojn realigi la aspirojn de la tuta
emancipiĝo de homo, la socia anarkiismo malakceptas
parlamentismo reformismo. La socia emancipiĝo ne
povas esti atingita nur per daŭra rekta ago kondukante
al socia revolucio, kiu estas la radikala transformo de la
socio kaj ĉiuj liaj strukturoj.
La revolucia spontaneco estas natura kaj necesa
fenomeno, sed unu el la esencaj kondiĉoj por atingi la
fina celo estas la ekzisto de revolucia organizo antaŭ kaj
dum la revolucio.
Tiu bezono postulas la organizon de ideologiaj fortoj, la
kreo de liberecanaj grupoj, teritorie federala, kunigitaj de
solidareco geografiaj bezonoj, tiel kiel la organizo de la
laboristoj mem, la kompanio, en la laborejo, por profesioj
kaj branĉoj de produktado, teritorie ajn niveloj .
(Kararo, 1978)



Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn
Fenikso Nigra Liberacana Barikado

m.e.:barriliber@anarkio.net
m.e.:lobo@riseup.net
m.e.:fenikso@riseup.net

http://anarkio.net


